
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุนิมมานรวดี  อาคาร ๑๔ ชัน้ ๙ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
วันจันทรท่ี ๕ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ 

ผูเขาประชุม 
๑. ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี   คณบด ี     ประธาน 
๒. ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ  รองคณบดีฝายวิชาการ   
๓. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล   รองคณบดีฝายบริหาร 
๔. นายนฤพนธ พนาวงศ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๕. ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก  หัวหนาภาควชิาวิทยาศาสตร 
๖. ผศ.ศุภนิตย  คงสิบ   หัวหนาภาควชิาวิทยาศาสตรประยุกต 
๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ  คงมี  ผูทรงคุณวุฒิ 
๘. ผศ.เกษม  ศรีเดิมมา   ผูทรงคุณวุฒิ 
๙. นายแพทยธีรศักดิ์  ลักษณานนัท  ผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายพงษศักดิ์  ศิริโสม   ตัวแทนคณาจารย 
๑๑. ผศ.ชะยันต  อินเล็ก   ตัวแทนคณาจารย 
๑๒. รศ.ดรสุนันท  วิทิตสิริ   หัวหนาสาขาวชิาเคมี 
๑๓. ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย   หัวหนาสาขาวชิาชีววิทยา 
๑๔. นายอนวุัฒน  แสงออน   หัวหนาสาขาวชิาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
๑๕. นายณัฐพงษ สิงหภูงา   หัวหนาสํานักงานคณบด ี   เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายแพทยธีรศักดิ์  ลักษณานนัท  (ติดภารกิจ) 
๒. นายธนาภรณ  ศรีสุวรรณ  (ติดภารกิจ)      

 

เร่ิมประชุมเวลา ๙.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะ
ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 
วาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม  

๑.๑ การรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประธาน แจงใหท่ีประชุมรับทราบวาในปการศึกษา ๒๕๕๒ มีนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี

จํานวน ๓๗๓ คน  ซ่ึงมากกวาปการศึกษาท่ีแลวจํานวน ๑๒๐ คน   ขณะน้ีอยูในระหวางการดําเนินการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม   ซ่ึงเปนท่ีสังเกตวานักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญาและหลักสูตรดานสาธารณสุขฯ มีจํานวน



นักศึกษาเพ่ิมข้ึนอยางมาก      สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษามี
นักศึกษา จํานวน ๒๓ คนโดยเริ่มเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๒ นี้  (วันท่ี  ๒0  มิ.ย.  ๒๕๕๒)  เปนหลักสูตร
ภาคนอกเวลา 

ท่ีประชุม รับทราบ 
๑.๒ งบประมาณป ๒๕๕๒ (งบเพิ่มเติม) 

ประธาน งบประมาณป ๒๕๕๒ ในสวนงบเพ่ิมเติมท่ีไดเสนอขอตอสภามหาวิทยาลัย  และผานการ
พิจารณากล่ันกรองแลวสรุปวาไดงบประมาณสนับสนุนท้ังส้ิน ๕ แสนบาท โดยจําแนกรายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายในวาระนี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๓ ความรวมมือระหวางอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 
ประธาน ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร เขารวมประชุมท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ืองความ

รวมมือระหวางอุทยาทวิทยาศาสตรภาคเหนือ  และถือวาเปนกิจกรรมท่ีนาสนใจเพราะเปนการเปดโอกาสใหได
เขาถึงผูประกอบการและแหลงทุนวิจัยไดมากข้ึน     ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคยังไมมีผูใดขอทุนและ
จะแจงเร่ืองนี้ตอท่ีประชุมคณาจารย เพื่อใหอาจารยในคณะรับทราบและเสนอรายช่ือเขารวมโครงการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๔ การศึกษาดูงาน ดานสหกิจศึกษา ท่ีจังหวัดชลบุรี 
ประธาน การศึกษาดูงานดานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร  เม่ือวันท่ี  
๒๗-๒๘  เม.ย.  ๒๕๕๒  ท่ีผานมาเสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอย  ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรฯ มีโครงการจะจัดทํา
หลักสูตรดานสหกิจศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอรฯ  แตในปการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๓  คณะวิทยาศาสตรฯ 
จะเปดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร  ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)   
ท่ีประชุม รับทราบ 

 
๑.๕ การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  ณ ประเทศ เวียดนาม 

ประธาน จากการศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยฮานอย  ประเทศเวียดนาม   เม่ือวันท่ี  ๑๙-๒๑  พ.ค.  
๒๕๕๒  ท่ีผานมา  เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยตามวัตถุประสงคของโครงการ  จากการสังเกตพบวา มหาวิทยาลัยแหงนี้
จะเนนการสอนทางดานวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ  และมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิมาก นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรท่ี
เปดสอนในระดับปริญญาเอกมากกวาระดับปริญญาตรีอีกดวย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
 



วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑  วันท่ี  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
เลขานุการฯ   ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ ซ่ึงท่ีประชุมไดรวมกัน

พิจารณา  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาและรูปแบบรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม มีมติใหรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑. รายงานความคืบหนาการสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
ประธาน การสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ไดผานข้ันตอนการ

วิพากษหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไปแลว   ขณะน้ีอยูในระหวางปรับปรุงหลักสูตรและพิจารณาการจัด
วิชาบังคับในแตละสาขาวิชา  โดยจะมีการนําเสนอตอสภาวิชาการฯ มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอ สกอ. ตอไป     

ท่ีประชุม ไดเสนอใหเชิญบุคคลภายนอก ไดแก  ผศ.เกษม  ศรีเดิมมา  และ  ผศ.สุวรรณ  คงมี  มาเปน
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อรวมพิจารณาหลักสูตรเพ่ิมเติม  รวมท้ังศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ 
 

๓.๒. รายงานความคืบหนาการสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาคหกรรมศาสตร 
ประธาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร

ตามท่ีผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําในการวิพากษหลักสูตรไปแลว 
ท่ีประชุม  

 
วาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานการเงินและงบประมาณ ณ วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
รองคณบดีฝายบริหาร ไดรายงานสถานการณเบิกจายเงินและงบประมาณคงเหลือ  ณ  วันท่ี  ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๒  ตามเอกสารแนบทายในวาระนี้   นอกจากนี้ ไดแจงใหประธานสาขาวิชาดําเนินโครงการตาม
โครงการที่มีในแผนและเบิกจายกอนส้ินปงบประมาณ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๒ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
ประธาน คณะฯ  ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  และสอนปรับพื้นฐานความรูดาน

วิทยาศาสตร , คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร   รายละเอียดตามท่ีแนบทายในวาระนี้   และขอเรียนเชิญอาจารยเขารวม
บายศรีสูขวัญท่ีจะจัดข้ึนต้ังแตเวลา  ๑๘.๐๐  น.  เปนตนไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๓ กําหนดการประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายในและกลไกการประเมินของคณะฯ 



ประธาน คณะฯ ไดแจงกําหนดใหแตละภาควิชา ดําเนินการประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายใน  
ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒  โดยมีกรรมการท้ังภายในและภายนอกคณะฯ เขารวมประเมิน   

 
๔.๔ การเสนอขอรับตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในคณะ 

ประธาน ไดแจงในท่ีประชุมใหทราบวาปการศึกษานี้มีผูเสนอขอรับตําแหนงทางวิชาการ 1 คน  คือ  
ผศ.ณัฐธยาร  ศรีพุทธสมบูรณ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
วาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ การอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ๒/๒๕๕๑ 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๑  แลว มีคําแนะนําวาบาง
รายวิชามีการใหผลการเรียนในชวงแรกเปน I เพราะเปนรายวิชา Project ทําใหในการพิจารณาผลการเรียนคร้ังนี้มี
รายงานการสงผลการเรียนแก I คอนขางมาก 
 ท่ีประชุม อนุมัติผลการเรียน 
 
  ๕.๒ การอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ๓/๒๕๕๑ 
  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๑  แลว มีรายวิชาท่ีเปดสอน
จํานวนไมมากนัก  เสนอใหมีการพิจารณาการใหเกรดอยางเหมาะสม  

ท่ีประชุม อนุมัติผลการเรียน 
 
วาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

รศ.ดร.สุนันท  :  เสนอในท่ีประชุมวาเปนไปไดหรือไมท่ีจะรวบรวมยอดงบประมาณเคร่ืองมือครุภัณฑไว
ซ้ือเคร่ืองมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ีมีราคาสูงในสาขาวิชาท่ีจําเปน  แลวเวียนซ้ืออีกคร้ังในปตอไปใน
สาขาวิชาอ่ืนไปเร่ือยๆ  

ผศ.สุวรรณ  :  ช้ีแจงวาศูนยวิทยาศาสตรยังมีเคร่ืองมือท่ียังไมทันสมัย  ควรจะหามาเสริมเพิ่มเติม  รวมท้ังพูด
ถึงวิกฤติของวิทยาศาสตรไทยในปจจุบัน  รวมท้ังบอกวาเด็กไทยออนภาษาตางประเทศมาก  เสนอใหบมเพาะ
นักวิทยาศาสตรใหมีใน ม.ราชภัฏนครสวรรค 

ผศ.เกษม  :  เสนอใหปรับปรุงศูนยวิทยาศาสตร  เพื่อใหนําไปสูการเรียนการสอน  การนําเสนองานวิจัยหรือ
บริการวิชาการอยางจริงจัง  โดยอาจจะนําเอาแบบตัวอยางท่ีดีจากศูนยวิทยาศาสตรในสถาบันอ่ืนๆ มาปรับปรุง
พัฒนาศูนยวิทยาศาสตรของเราใหเจริญกาวหนามากข้ึน 

รศ.ดร.สุนันท  :  เสนอในท่ีประชุมอีกวาจะทําอยางไรใหนักศึกษารูจักอานหนังสือใหเปน  ควรจะเอามา
เพอมในกิจกรรมการปฐมนิเทศปรับพื้นฐานนักศึกษาใหมหรือไม  และเร่ืองการประกันคุณภาพเชน  การประชุม 
KM ท่ีกําลังทําอยูนี้  หลังจากทําเสร็จแลวควรจะมีการประเมินวาไดผลอยางไรบาง  เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงในคร้ัง
ตอไป   



ผศ.รัตนะ  :  ช้ีแจงวาเราต้ังเปาหมายกระบวนการของ KM  เพื่อใหไดองคความรูอยางนอย  3  องคความรู  
และขณะน้ีทางคณะไดทําเปนรูปเลมเรียบรอยแลว  และกําลังเอาข้ึนเวปไซต 

ผศ.สุวรรณ  :  อยากทราบวารูปธรรมศิษยเกาในอนาคตจะเปนอยางไร  มีแนวทางอยางไรท่ีจะนําศิษยเกามา
ประสานกับทางคณะ 

ผศ.รัตนะ  :  ช้ีแจงวาปญหาตอนนี้คือไมมีฐานขอมูลของศิษยเกาท่ีจะเรียกมาได  จะตองไปหาขอมูลจากทาง
สาขาวิชา  การแกปญหานี้คืออยากจะสรางฐานขอมูลของศิษยเกาไวในเวปไซตของคณะ  เพื่อความสะดวกในการ
ติดตอ 

ผศ.ศุภนิตย  :  สอบถามถึงการขอใชหองปฏิบัติการวามีความคืบหนาอยางไร 
คณบดี  :  ช้ีแจงวายังไมมีความคืบหนาเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดหองเรียนพื้นฐานไวหมดแลว  อาจจะ

จัดการไดหลังจากจบภาคการเรียนท่ี  ๑   
ผศ.ศุภนิตย  เสนอใหมีการจัดต้ังงบประมาณการทําเอกสารตําราทางวิชาการ 
คณบดี  :  ช้ีแจงวาขณะน้ี  สนส.  ไดจัดต้ังงบประมาณน้ีแลว 
ผศ.สุวรรณ  :  อยากทราบความคืบหนาเกี่ยวกับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณบดี  :  ช้ีแจงวาพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือนเพิ่ม 1.2% ของเงินเดือน  รวมท้ังไดรับเงินจากสวน

อ่ืนดวย  เชน  งานวิจัย  การทําผลงานทางวิชาการ  เปนตน  รวมท้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถไดรับการแตงต้ัง
คําส่ังตางๆ เหมือนกับขาราชการ 

ผศ.เกษม  :  เสนอวานาจะมีการเชิญให  ดร.สุทัศน  ยกสราง  มาพูดกระตุนในเร่ืองการทําผลงาน 
ผศ.สุวรรณ  :  เสนอวามีการรับอาจารยท่ีจบ ป.เอก เขามา ไมคอยตรงกับสาขาวิชา อยากใหมีการรับใหตรง

ตามสาขาวิชาท่ีจบมา 
คณบดี  :  ช้ีแจงวาในแตละสาขาจะมีการพิจารณาเพื่อความหลากหลาย  แตใหอยูในความเหมาะสม 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

………………………………………. 
      (นายณัฐพงษ  สิงหภูงา) 
     เลขานุการและผูจดบันทึกการประชุม 
       

     ………………………………………. 
     (ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ  ยศเมธากุล) 
      รองคณบดีฝายบริหาร 
                  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


